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تأثير تمرين استقامتي شنا در دوران بارداري بر ساختار بافتي
و شاخص آپوپتوزي کبد موشهاي صحرايي
شادمهر ميردارهريجاني  ،*1نرگس موسوي  ،1غالمرضا حميديان
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 1گروه فيزيولوژي ورزش ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه مازندران ،بابلسر
 2گروه علوم پايه،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه تبريز

(دريافت مقاله -31/3/26 :پذيرش مقاله)32/7/23 :

چكيده
زمينه :پژوهشها نشان دادهاند که فعاليتهاي ورزشي موجب القاي آپوپتوز در بافتهاي مختلف بدن ميشوند .تنظيم نابهنجار آپوپتوز
باعث پيشروي فرايندهاي پاتولوژيكي در جفت زنان باردار شده و بر رشد جنين تأثير ميگذارد .هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير
تمرين استقامتي شنا در طي دوران بارداري بر القاي آپوپتوز بافت کبد موشهاي صحرايي باردار بود.
مواد و روشها :در اين پژوهش  13موش صحرايي باردار با ميانگين وزني  222±22گرم به دو گروه (گروه کنترل و گروه تمرين)
تقسيم شدند .موشهاي صحرايي باردار گروه تمرين از روز اول بارداري تا روز زايمان در استخر ويژهاي وادار به شنا شدند .مدت زمان
تمرين در روز اول بارداري  12دقيقه بود که اين مدت با افزايش روزانه پنج دقيقه ،در هفته دوم به  32دقيقه رسيد .زمان  32دقيقه تا
پايان هفته سوم ادامه داشت .نمونهبرداري از بافت کبد موشهاي صحرايي روز دوم پس از زايمان انجام و شاخص آپوپتوزي کبد با
خطاي ( )α≥2/24استفاده شد.
يافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که تمرين استقامتي شنا باعث تغيير معناداري در شاخص آپوپتوزي کبد نشد ( .)P<2/525ميانگين
شاخص آپوپتوزي کبد گروه کنترل برابر با  7/52درصد و گروه تمرين شنا  8/32درصد بود .اما دوره  6هفتهاي تمرين شنا باعث افزايش
کمتري در وزن پس از بارداري موشهاي صحرايي در مقايسه با گروه کنترل شد ( .)P<2/221به عالوه کاهش معناداري در وزن کبد
موشهاي صحرايي گروه تمرين شنا در مقايسه با گروه کنترل مشاهده نشد (.)P=1/22
نتيجهگيري :به نظر ميرسد تمرين استقامتي شنا در طي دوران بارداري تأثير نگران کنندهاي بر القاي آپوپتوز کبدي ندارد و ميتواند در
اين دوران بهعنوان يک روش تمريني ايمن در بهبود کيفيت سالمتي مادر و نوزاد مورد توجه قرار گيرد.
واژگان کليدي :آپوپتوز ،کبد ،تمرين استقامتي شنا ،موش صحرايي باردار
* بابلسر ،دانشگاه مازندران ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
Email :shadmehr.mirdar@gmail.com
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مقدمه

تنظيم آپوپتوز بافتها را تغيير ميدهد ( .)5گزارش

عملكرد مناسب جفت براي رشد جنين مهم بوده و

شده است که فعاليت ورزشي واماندهساز مصرف

اختالل آن با ناتوانيهاي رشدي جنين در ارتباط است.

اکسيژن را افزايش داده و موجب تشكيل راديكالهاي

آپوپتوز 1بهعنوان فرايند طبيعي مرگ سلولي در انواع

3

آزاد و گونههاي اکسيژن واکنشي ( )ROSميشود.

سلولهاي تشكيل دهنده اندامهاي جنيني وجود دارد و

بهعالوه ،تمرينات ورزشي هوازي طاقتفرسا نيز با

در فرايندهاي فيزيولوژيكي جفت از قبيل نمو ،تغيير و

استرس اکسايشي و توليد راديكالهاي آزاد اکسيژني

تبديل جنيني و زايمان نقش مهمي ايفا ميکند .آپوپتوز

در ارتباط است ( .)6استرس اکسايشي يكي از چندين

در جفت در اواسط يا اواخر بارداريهاي انسان و

مكانيسمي است که باعث القاي آپوپتوز ميشود (.)7

جوندگان بهطور طبيعي اتفاق ميافتد .بنابراين

برخي پژوهشها گزارش کردهاند فعاليت ورزشي

سلولهاي جفتي اساساً مستعد آپوپتوز هستند و تنظيم

شديد موجب آپوپتوز لنفوسيت رودهاي موش

نابهنجار آپوپتوز باعث پيشروي فرايندهاي پاتولوژيكي

آزمايشگاهي ميشود اما دويدن اختياري بر روي

در جفت ميشود ( .)1اما افزايش بيش از حد آپوپتوز

چرخگردان آپوپتوز را کاهش ميدهد ،در حالي که

با پرهاکالمپسي (مسموميت بارداري) 2و کندي رشد

تمرين ورزشي اجباري سطوح آنتياکسيدانهاي

درون زهداني در ارتباط است ( )2گفته شده است
پرهاکالمپسي در طي بارداري غالباً کبد را هم درگير
ميکند (.)3
اجسام آپوپتوزي از جفت وارد گردش خون مادر شده
و احتماالً فاکتور مهمي در توسعه ويژگيهاي

اسپلنوسيت 4را افزايش ميدهد.
نتايج پژوهش هافمن ( )Hoffmanو همكاران
( )2002پيشنهاد ميکند که فعاليتهاي ورزشي شديد
منجر به استرس اکسايشي و القاي آپوپتوز ميگردد
( .)8اگر چه پژوهشهايي وجود دارند که نشان

سيستميک ميباشند ( .)2از سوي ديگر ،اهميت و

کبد را افزايش ميدهد با اينحال گزارشهايي هم

فوايد فعاليت ورزشي در دوران بارداري اثبات شده

وجود دارند که نشان ميدهند يک نوبت شناي

است .اثرات مثبت فعاليت ورزشي در طي بارداري

واماندهساز منجر به کاهش ظرفيت ميتوکندريايي کبد

شامل آمادگي بدني باالتر ،تناسب اندام ،کاهش حالت

در فسفريالسيون اکسايشي ميشود ( .)2گزارش شده

افسردگي ،افزايش آنزيمهاي آنتياکسيداني ،کاهش

است که ورزش شناي منظم ميتواند آسيب اکسايشي

پرهاکالمپسي ،کاهش خطر ديابت بارداري ،کاهش

به پروتئينها و يا  DNAدر عضله اسكلتي و مغز

مصرف سيگار ،کاهش ضربان قلب استراحت و غيره

موشهاي صحرايي را تضعيف کند .فعاليت ورزشي

ميباشد ( .)4اما برخي شواهد نشان ميدهند که مرگ

منظم بر روي نوارگردان نيز استرس اکسايشي را در

سلولي آپوپتوزي با فعاليت ورزشي تشديد ميشود.

کبد موشهاي صحرايي کاهش ميدهد ( .)10برطبق

فعاليت ورزشي شديد و سخت چندين متغير مؤثر در

يافتههاي شكوهي و همكاران ( )2008ورزش هوازي
طوالني مدت موشهاي ويستار براي  12ماه آپوپتوز
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بيماريهاي مادري مرتبط با مسموميت اندوتليال

ميدهند يک نوبت فعاليت ورزشي ظرفيت اکسايشي

ميردار هريجاني و همكاران

تمرين شنا هنگام بارداري بر شاخص آپوپتوزي 43 /

سلولهاي شوآن را کاهش داد ( .)7سو ( )Suو

موشها به دو گروه  8تايي تقسيم شدند .گروه اول

همكاران ( )2011نيز گزارش کردند مردان سالم پس

شامل موشهايي بود که بهطور طبيعي دوران بارداري

از  8هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط بر روي

خود را طي ميکردند (گروه کنترل) و گروه دوم

چرخ کارسنج کاهش آپوپتوز نوتروفيلي را نشان دادند

موشهاي بارداري که از روز اول بارداري تا روز

که در دوره بيتمريني تا اندازهاي به حالت قبل

زايمان در يک دوره برنامه تمرين استقامتي شنا شرکت

بازگشت ( .)11عالوهبر اين پژوهش کيم ( )Kimو

کردند .اندازهگيري وزن موشها در ابتداي ورود به

همكاران ( )2002نشان داد فعاليت استقامتي بر روي

آزمايشگاه و نيز دو روز پس از زايمان انجام شد .کليه

نوارگردان تكثير سلولي را بدون تغيير آپوپتوز در

مراحل تمرين و اجراي پژوهش مطابق با دستورالعمل

هيپوکامپ افزايش داد ( .)3با توجه به مطالب عنوان

مؤسسه سالمت و تغذيه در مورد مراقبت و استفاده از

شده تأثير فعاليت ورزشي بر القا يا مهار آپوپتوز هنوز

حيوانات آزمايشگاهي و کميته اخالق دانشكده تربيت

مورد ترديد است .از آنجايي که کبد يكي از مهمترين

بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران انجام شد.

اندامهايي است که تحت تأثير ورزش قرار ميگيرد،
هدف پژوهش حاضر اين است که اثرات سه هفته
تمرين شناي استقامتي زير بيشينه را بر روي شاخص
آپوپتوزي کبد موشهاي صحرايي باردار مورد بررسي
قرار دهد.

برنامه تمريني
موشهاي سفيد آزمايشگاهي باردار گروه تمرين يک
بار در روز و پنج روز در هفته در استخر ويژهاي به
ابعاد  100×50×50سانتيمتر که توسط ميردار و
همكاران ( )2012در دانشكده تربيت بدني دانشگاه
مازندران ساخته شده بود به شنا پرداختند .برنامه اصلي

مواد و روشها

تمرين شنا پس از بارداري با  30دقيقه آغاز شد که اين

در اين پژوهش از  16سر موش سفيد آزمايشگاهي

مدت با افزايش پنج دقيقه روزانه به زمان تمرين در

ماده با ميانگين وزني  200±20گرم استفاده شد.

هفته دوم به  60دقيقه رسيد .زمان  60دقيقه تا پايان

موشها به همراه آب و غذاي کافي در مكاني ويژه با

هفته سوم ثابت بود .اضافه بار تمريني از طريق تنظيم

شدند .جهت آشنايي با آب و کاهش استرس شنا و

هفته سازگاري با تمرين ،ثابت و در هفتههاي تمرين

سازگاري با شرايط تمريني ،حيوانات به استخر شنا

در طي دوران بارداري با ثابت ماندن زمان  60دقيقه،

منتقل شده و تمرين شنا را به مدت يک هفته انجام

سرعت و قدرت جريان آب از  7به  15ليتر در دقيقه

ميدادند بهطوري که تمرين با  10دقيقه آغاز و با

افزايش مييافت (.)12

افزايش پنج دقيقه تمرين در هر روز تا پايان هفته به
 30دقيقه رسيد .سپس هر دو موش ماده با يک موش

بافتبرداري و تحليل آزمايشگاهي

نر جهت جفتگيري در يک قفس قرار داده شدند و

نمونهگيري بافتي از کبد موشهاي ماده دو روز پس از

پس از  48ساعت با مشاهده پالك واژني بر واژينال،

زايمان انجام شد .براي اين منظور حيوانات با تزريق

روز اول بارداري مشخص شد ( 12و  .)13سپس

مخلوط کتامين ( 25ميليگرم بر کيلوگرم) و زايالزين
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( 12ميليگرم بر کيلوگرم) بيهوش و سپس با قيچي

هيدروژن  0/3درصد در متانول بهمدت  30دقيقه و

سر بريده شدند (.)14

در دماي  25-15درجه سانتيگراد انكوبه شدند.

براي مطالعه ساختار بافت شناسي ،نمونههاي بافت کبد

سپس مقاطع ،بعد از شستشو با بافر فسفات عاري از

پس از اندازهگيري وزن ،به منظور تثبيت در محلول

نوکلئاز با کمک پروتئين کيناز  Kتيمار شدند .کيت

فيكساتيو فرمالين  10درصد قرار داده شد .جهت تهيه

آزمايشگاهي مورد استفاده در اين تحقيق کيت

مقاطع ميكروسكوپي از نمونهها ،بهروش معمول تهيه

تشخيص مرگ سلولي  PODساخت شرکت روژ

مقاطع بافتي عمل گرديد .در اين روش پس از ثبوت،

آلمان (کيت شماره  )11 6684 817 210بود که

با استفاده از دستگاه هيستوکينت مدل  2000ساخت

تمامي مراحل آن مطابق با دستورالعمل همراه کيت

شرکت ليكا آلمان ،مراحل مختلف پاساژ بافتي شامل

انجام پذيرفت .براي تعيين شاخص آپوپتوزي در هر

آبگيري (با استفاده از  7ظرف الكل با غلظت

مقطع 10 ،ميدان ديد ميكروسكوپي با بزرگنمايي باال

صعودي) ،شفاف سازي (با استفاده از  2ظرف

( )x100بهطور تصادفي انتخاب شده و هستههاي

گزيلول) و آغشتگي به پارافين انجام گرفت و سپس با

 TUNELمثبت (هستههايي به رنگ قهوهاي تيره و

استفاده از ميكروتوم دوار برشهاي بافتي به ضخامت

يكنواخت) و  TUNELمنفي مورد شمارش قرار

 5-7ميكرومتر جهت مطالعه تغييرات ساختار بافتي و

گرفت .سپس شاخص آپوپتوزي )LI( 6با استفاده از

ضخامت  3ميكرومتر جهت مطالعه ايمونوهيستوشيمي

رابطه  LI=a/)a+b(×100محاسبه گرديد که در آن

تهيه شد .بهمنظور مطالعه تغييرات ساختار بافتي،

" "aتعداد هستههاي  TUNELمثبت و " "bتعداد

برشهاي مورد نظر با استفاده از رنگ هماتوکسيلين-

هستههاي  TUNELمنفي در هر ميدان ديد

ائوزين رنگآميزي شده و با ميكروسكوپ نوري سه

ميكروسكوپي ميباشد (.)15

چشمي اولمپيوس متصل به دوربين ديجيتال مورد

تجزيه و تحليل آماري

بررسي و ارزيابي قرار گرفتند.

جهت

تشخيص ايمونوهيستوشيميايي سلولهاي آپوپتوزي
جهت تشخيص سلولهاي آپوپتوزي ،هسته اين
کردن انتهايي در جاي خود 5رنگ شده و شناسايي

 Independent sample t-testاستفاده شد .تمامي
محاسبات با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش 21
( )USA،Il ،Chicago،SPSS Incو در سطح خطاي
( )α≥0/05انجام گرفت.

گرديد .در اين روش ،مقاطع تهيه شده به ضخامت 3
ميكرومتر ابتدا با استفاده از دو ظرف گزيلول ،پارافين

يافتهها

زدايي شده و سپس با غلظتهاي نزولي الكل

وزن بدن و وزن کبد

آبدهي شدند و در نهايت سه مرتبه با محلول بافر
فسفات عاري از نوکلئاز شستشو شدند .جهت از بين
بردن پراکسيدازهاي درونزاد ،مقاطع با پراکسيد
In situ end labeling
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نتايج بهدست آمده از تغييرات وزن بدن موشهاي
صحرايي دو گروه مبين افزايش کمتر در وزن بدن

Labeling index
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سلولها با استفاده از روش غير راديواکتيو نشاندار

تجزيه

و

تحليل

آماري

از

آزمون
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موشهاي گروه تمرين در مقايسه با گروه کنترل نسبت به

معنيداري را نشان نميدهد (( )p=1/00نمودار .)2

پيش از بارداري بود (( )P=1/00نمودار .)1

نمودار  )2ميانگين وزن کبد موشهاي صحرايي مادر

نمودار  )1ميانگين وزن موش هاي صحرايي مادر

با توجه به وزن اوليه موشهاي صحرايي در ابتداي

بررسي ساختار بافتي و شاخص آپوپتوزي کبد
مطالعه ساختار بافتي نشان داد که تمرين استقامتي شنا
باعث ايجاد تغييرات ساختاري خاصي در بافت کبد

پژوهش که بهطور ميانگين  200±20گرم بود ،موشهاي

نشد و عليرغم افزايش کم فضاي سينوزوئيدي،

گروه شنا افزايش وزن کمتري را نسبت به گروه کنترل

ويژگيهاي مورفولوژي سلولهاي کبدي در طي

نشان دادند .همچنين ميانگين وزن کبد موشهاي صحرايي

تمرين هيچ تغييري نسبت به گروه کنترل نشان نداد

گروه تمرين  8/85گرم و ميانگين وزن کبد موشهاي

(شكل .)1

صحرايي گروه کنترل  8/65گرم بود که البته تغيير

ب

الف

شكل  )1مقايسه ساختار بافتي کبد در گروه کنترل (الف) و گروه تمرين (ب) رنگ آميزي  H&Eبزرگنمايي .1000
همانگونه که مشاهده ميشود ساختار بافتي کبد در هر دو گروه کامالً طبيعي ميباشد.

الف

شكل  )2مقايسه شاخص آپوپتوزي کبد در گروه کنترل (الف) و گروه تمرين (ب) با استفاده از تست  TUNELبزرگنمايي .1000
همانگونه که مشاهده ميشود تعداد سلولهاي  TUNELمثبت (هستههاي با رنگ قهوهاي تيره که با فلش نشان داده شده است) در گروه تمرين کمي بيشتر است.
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در بررسي شاخص آپوپتوزي کبد ،يافتههاي پژوهش

ميکند .لي ( )Liو همكاران ( )2012گزارش کردند

نشان ميدهد که اين شاخص در گروه تمرين استقامتي

 12هفته تمرين شناي استقامتي ،پارامترهاي مرتبط با

شنا در مقايسه با گروه کنترل افزايش يافته ولي اين

وزن از قبيل کل وزن بدن ،وزن چربي و وزن نسبي

افزايش از لحاظ آماري معنيدار نبود (.)p=0/424

چربي شكمي و چربي پشتي که در اثر رژيم غذايي

همانگونه که شكل  2و نمودار  3نشان ميدهد،

پرچرب افزايش مييابد را بهطور معنيداري کاهش

ميانگين شاخص آپوپتوزي کبد در گروه تمرين

ميدهد (.)17

استقامتي شنا  8/ 60درصد و ميانگين شاخص

بنابراين همانطور که در پژوهش حاضر نيز نشان داده

آپوپتوزي کبد در گروه کنترل  7/ 40درصد بود.

شده است ،تمرين شناي استقامتي در طي بارداري
ميتواند در کنترل افزايش وزن ناشي از بارداري بسيار
مؤثر باشد .زيرا موشهاي باردار گروه تمرين نسبت
به پيش از بارداري تنها  17درصد افزايش وزن داشتند
در حالي که گروه کنترل افزايش  27درصدي را نسبت
به پيش از بارداري نشان دادند .همچنين نتايج پژوهش

نمودار  )3ميانگين شاخص آپوپتوزي کبد موشهاي صحرايي مادر به درصد

حاضر افزايش غيرمعنيدار وزن کبد گروه تمرين را در
مقايسه با گروه کنترل نشان ميدهد .پژوهشها افزايش

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير تمرينات استقامتي

و فعاليتهاي ورزشي مختلف نشان دادهاند ( 18و

شنا بر القاي آپوپتوز کبدي موشهاي صحرايي باردار

 HGF .)12نقش مهمي در رشد اندامهاي مختلف بدن

بود .مقايسه وزن بدن دو گروه افزايش کمتر وزن بدن

بهويژه بافت کبد دارد ( 20و .)21

آزمودنيهاي گروه تمريني را نشان ميدهد که مؤيد

بهنظر ميرسد نوع فعاليت و سطح آمادگي بر ترشح و

تأثير مفيد برنامه تمريني اعمال شده ميباشد که

تعديل فاکتورهاي رشدي تأثير ميگذارد (.)18

احتماالً ناشي از مدت و شدت برنامه تمريني است.

همچنين اعتقاد بر اين است که يک جلسه فعاليت

تغييرات هورموني بدن در طي دوران بارداري ،و نيز

ورزشي باعث فعالسازي سلولهاي ماهوارهاي شده و

ورزش تنظيم عملكرد متابوليكي و قلبي -عروقي را

ممكن است هم شامل پاسخ سيستميک  HGFو هم

دگرگون ساخته تا واکنشهاي مادر بهنحو مطلوبي

موضعي آن به آسيب ناشي از فعاليت ورزشي باشد

ادامه يابد .عواملي چون شرايط ،شدت و مدت تمرين

( .)12هر چند افزايش مشاهده شده در وزن کبد

و مرحله بارداري بر واکنشهاي فيزيولوژيكي به

موشهاي گروه تمرين نسبت به گروه کنترل معنيدار

تمرين اثر ميگذارند .در طي بارداري وزن و هزينه

نبود اما همين افزايش اندك را شايد بتوان به افزايش

انرژي استراحت بهطور قابل توجهي افزايش مييابد و

سطوح  HGFدر اثر تمرين شنا نسبت داد.

هموستاز قلبيعروقي و تنفسي دچار اختالل ميشود
( .)16تمرين بيان ژن مرتبط با متابوليسم را تنظيم
Hepatocyte growth factor
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نتايج پژوهش حاضر تفاوت معنيدار ميانگين شاخص

انتقال الكتروني) را مهار ميکند که منجر به

آپوپتوزي بافت کبد موشهاي صحرايي باردار گروه

هايپرپوالريزاسيون غشاي ميتوکندري ميشود و

تمرين شنا نسبت به گروه کنترل را مورد تأييد قرار

بنابراين از آپوپتوز جلوگيري ميکند .انواع مولكولهاي

نداد .نتايج پژوهش حاضر مؤيد يافتههاي پژوهش کيم

آنتيآپوپتوزي مستقيم و غيرمستقيم توسط  NOتحت

و همكاران ( )2002است در حاليکه همسو با

تنظيم افزايشي قرار ميگيرند ( .)11پروتئينهاي

يافتههاي هافمن و همكاران ( )2002نميباشد .کيم و

مختلف آنتيآپوپتوزي درون سلولي مانند نيتريک
2

( ،)iNOSلوسمي سلول

همكاران دريافتند که فعاليت ورزشي استقامتي با

اکسايد سنتاز القايي

شدت پيشرونده بر روي نوارگردان بدون تغيير در

ميلوئيدي يا مغز استخواني ،)Mcl-1( 10پروتئين تنظيم

آپوپتوز ،تكثير سلولي را در هيپوکامپ افزايش ميدهد

شده بهوسيله گلوکز  )Grp78( 118و اينترلوکين 8 -در

( .)5با اينكه دو الگوي متفاوت اجراي تمريني در دو

طي تمرين بر روي چرخ کارسنج با شدت متوسط

پژوهش استفاده شده بود اما بهنظر ميرسد سيستم

تحت تنظيم افزايشي قرار ميگيرند و پس از بيتمريني

انرژي استقامتي پژوهش کيم و يافته حاضر ممكن

نيز در مقادير باال باقي ميمانند .سطوح Mcl-1

است بتواند توجيه کننده همسويي فقدان اثر آپوپتوزي

بهعنوان ميانجي آنتيآپوپتوزي سيگنال  NOبهدليل

دو پژوهش باشد .مكانيسم عدم بروز آپوپتوز در بافت

تخليه مولكول اصلي پايين دست سيگنال  NOيعني
12

( )cGMPسقوط

تدريجي و آرام مدت تمرين شنا و رعايت اصل

ميکند .به محض فعالسازي سيگنال ،NO-cGMP

تحريک و تثبيت در تنظيم برنامه موشهاي صحرايي

نوتروفيلها افزايش بيان  Mcl-1را حفظ کرده و روند

باردار ميباشد که طي سازگاري مناسب با آن موجب

آپوپتوز را کند ميسازند.

عدم افزايش تعداد سلولهاي آپوپتوزي ناشي از

بنابراين پيشنهاد ميشود فعاليت ورزشي استقامتي با

استرس شنا و شدت آن در تحريک آپوپتوز گرديد.

شدت متوسط از طريق تنظيم افزايشي مسير

عالوهبر اين توجه به اين نكته ضروري است که

 iNOS -NO -cGMP -Mcl-1روند آپوپتوز را کند

سرنوشت يک سلول به نسبت درون سلولي نيروي

ميسازد ( .)11تفاوت يافتههاي پژوهش حاضر با

آنتيآپوپتوزي و پروآپوپتوزي آن بستگي دارد.

يافتههاي هافمن و همكاران ( )2002را نيز ميتوان به

ميتوکندري يک اندامک کليدي در کنترل آپوپتوز است

نوع و شدت تمرين بهکار رفته نسبت داد .يک نوبت

و دپوالريزاسيون غشاي آن باعث رهايش مولكولهاي

فعاليت شديد منجر به تشكيل راديكالهاي اکسيژني

پروآپوپتوزي ميشود .پژوهشگران در توجيه کاهش

فراتر از ظرفيت آنتياکسيداني بدن ميشود که نشانه آن

ميزان آپوپتوز نوتروفيلي در اثر  8هفته تمرين بر روي

کاهش فعاليت سوپراکسايد ديسموتاز و کاتاالز

چرخ کارسنج با شدت متوسط پيشنهاد کردند نيتريک

ميباشد .کاسپاز ،3-پروتئاز عملكردي اصلي در طي

اکسايد )NO( 8در غلظتهاي فيزيولوژيكي بهصورت

مرحله تخريبي آپوپتوز ميباشد .احتماالً فعاليت

معكوس سيتوکروم اکسيداز (کمپلكس  IVاز زنجيره
9

Inducible nitric oxide synthase
Myeloid cell leukemia-1
Glucose-regulated protein 78
12
c-Guanosine monophosphate
10
11

Nitric Oxide
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ورزشي شديد ،همانطور که در لنفوسيت موشهاي

بهمدت  8هفته ،استرس اکسايشي را در عضله اسكلتي

تمرين نكرده مشاهده شده ،با تأثير بر فعاليت کاسپاز-

موشهاي صحرايي تضعيف کرده و سرکوب بيان

 3يک واکنش بيولوژيكي واقعي را نمايان ميکند (.)8

پروتئين  P53در اثر فعاليت استقامتي مذکور ممكن

کبد يک اندام کليدي در فيزيولوژي ورزشي محسوب

است نقش مهمي در پيشگيري از استرس اکسايشي

ميشود .آپوپتوز کبدي موشهاي صحرايي باردار در

داشته باشد ( .)24با وجود تأثير شرايط نموي بر

طي دوران بارداري فعاليت کاسپاز 3-در بخشهاي

شاخصهاي هموستازي ( )25و نيز تمرينات مقاومتي

سيتوزوليک کبد جنين را افزايش ميدهد (.)22

بر پاسخهاي التهابي ( )26از آنجا که تمرينات ورزشي

همچنين بيان نسبي  Bax-αو  Bcl-2نيز افزايش

استقامتي ميتواند موجب بهبود بيوژنز ميتوکندريايي و

مييابد ( .)23از سوي ديگر کاهش سطوح اکسيژن

از سوي ديگر مهار فعالسازي کمپلكسهاي مؤثر در

موجب ايجاد اختالل در عملكرد دستگاههايي ميشود

 ROSميتوکندري کبدي شود ( .)27ميتوان پيشنهاد

که به حضور اکسيژن وابستهاند و اگر هايپوکسي خيلي

کرد تمرين شناي استقامتي زير بيشينه با رعايت اصل

شديد باشد ميتواند موجب مرگ سلول شود .فاکتور

تحريک و تثبيت اضافه بار ،توليد  ROSرا مهار کرده

القايي هايپوکسي()Hypoxia-Inducible Factor-1α

و بنابراين دليلي بر راهاندازي مكانيسمهاي جبراني

( ،)HIF-1αفاکتور رونويسي اصلي است که مسئول

براي از بين بردن  ROSو فعالسازي کمپلكسهايي

القاي ژنهاي ويژه در شرايط هايپوکسي بوده و توسط

که استرس اکسايشي و متعاقبا آپوپتوز را القا ميکنند

سايتوکينها ،هورمونها و  NOفعال ميشود.

وجود نداشته است.

هايپوکسي با کاهش نسبت پروتئينهاي پروآپوپتوزي
 Bax/Bcl-2انباشته ،از آپوپتوز جلوگيري و رهايش

نتيجهگيري

سيتوکروم  Cو فعاليت کاسپاز 3-را مهار ميکند .در

بهطور کلي پيشنهاد ميشود شناي استقامتي زير بيشينه

همين راستا ميردار و همكاران ( )2002نشان دادند که

با فعال سازي مكانيسمهاي تنظيم افزايشي پروتئينهاي

سطوح  HIF-1αريه نوزادان دو روزه موشهاي

آنتيآپوپتوزي و آنزيمهاي درونسلولي ،آپوپتوز را به

صحرايي باردار در پي تمرينات استقامتي شناي زير

تعويق مياندازد .با وجود مخاطرات احتمالي تمرينات

بيشينه بهطور معنيداري افزايش يافت ( .)12همچنين

ورزشي در دوران بارداري بهنظر ميرسد تمرين شناي

اصلي در آپوپتوز وابسته به ميتوکندري است و انتقال
آن به درون ميتوکندري در آپوپتوز ناشي از  ROSمهم

تثبيت اضافه بار ،موجب القاي آپوپتوز کبدي نميشود
و ميتواند بدون نگراني در سالمت مادر و نوزاد مورد

است .در اين رابطه کي ( )Qiو همكاران ()2011

توجه قرار گيرد .هر چند محقق پژوهشهاي بيشتري

گزارش کردند فعاليت استقامتي بر روي نوارگردان با

را بهويژه در نمونههاي انساني توصيه ميکند.

شدت  20متر بر دقيقه بهمدت  60-30دقيقه در روز و
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Background: The studies have reported that exercise induced apoptosis in various tissues. The abnormal
regulation of apoptosis contributes to the progression of pathological processes in the placenta and effects
on embryo development. The aim of the present study was to investigate the effect of swimming
endurance training during pregnancy on apoptosis induction in pregnant rats' liver.
Materials and Methods:: Sixteen female Wistar rats with an average weight of 200 ± 20 grams were
divided into two groups: swimming and control. The rats of training group were forced from first day of
pregnancy to delivery in a particular pool. The time of training in first day of pregnancy was 10 min and
this time in second week reached to 60 min by increasing of 5 min per day. The time of 60 min continued
to end of third week. The sampling of the rats' liver was performed two days after delivery and the liver
apoptotic index was determined with TUNEL technique. Statistical analysis of the data was done using
independent t-test (α≤ 0.05).
Results: The results of study showed that swimming endurance training did not induce significant change
in liver apoptosis (p < 0.424). The mean of apoptosis in control and training groups was %7.40 and %8.60
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respectively. But 3-wk period of swimming training induced significantly minor increase in the amount of
post pregnancy weight gain compared to the control group (p < 0.001). In addition, it was observed nonsignificant decrease in weight of training groups rat's liver compared to the control group (p = 1.00).
Conclusion: It seems that endurance swimming training during pregnancy has no anguishing effect on
apoptosis induction in liver and it is considered as safe exercise way in the improvement of mother and
infant health.
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